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وَفر »باب رزق جميل السعودية » التابع ملبادرات عبداللطيف 
النصف  خالل  عمل  فرصة   25.812 عدد  االجتماعية  جميل 
فرصة   3.709 قدرها  بزيادة  وذلك  2011م  احلالي  للعام  االول 
املاضي وجائت  العام  الفتره خالل  %( عن نفس   18 ( عمل    
 %26 و  للسيدات   %74 الفترة  هذه  خالل  العمل  فرص  نسبة 

للشباب.

»رزق  لباب  التنفيذي  املدير  الفهيد  االستاذ عبدالرحمن  وقال 
جميل« بالسعودية في استعراضه نتائج تقرير النصف االول 
للشباب  عمل  فرص  بتوفير  يختص  الذي  و  جميل  رزق  لباب 
والشابات أن برنامج االسر املنتجة أوجد 15.007 فرصة عمل 
في  حتقيقها  مت  التي  العمل  فرص  إجمالي  من  بنسبة%58 
النصف االول . وأوضح أن هذا البرنامج يهتم بتقدمي القروض 
احلسنة جملموعة من السيدات تتكون من 3 الى 5 سيدات على 
أن تختار كل سيدة مشروع تعمل من خالله ويقوم البرنامج 
للبدء بنشاطهن على  ريال  مبنحهن قرض حسن قدره 5000 
وتتنوع  فوائد  بدون  ميسرة  اقساط  على  القرض  يسدد   أن 
االفراح  وكوش  اإلكسسورات  بيع  بني  األسر  تلك  أنشطة 
والبخوروالتجميل  والعطورات  التطريز  و  الهدايا  وتغليف 
يتضمن  البرنامج  أن  اخملتلفة.  اجملاالت  من  وغيرها  واخلياطة 
عدد مراحل تبداء من املرحلة االولى بقرض من 2000 ريال لكل 
سيدة ويصل إلى 6000 ريال ( وهو مشابة لفكرة قروض بنك 
بلغ  وقد  بل هو قرض حسن  بفوائد  اليرتبط  أنه  غير  جرامني 
إجمالي من إستفاد من هذا املشروع منذ بداية في عام 2004 

م عدد 109.771 مستفيدة .

فرصة   2,221 بعدد  الصغيرة  املشاريع  دعم  برنامج  وفر  كما 
عدد  منها  صغيراً  مشروعاً   2.221 متويل  خاللها  من  مت  عمل 
ويهتم  للشباب  مشروع   475 وعدد  للشابات  مشروع   1.746
هذا البرنامج بتمويل الشباب والفتيات ملشاريعهم القائمة 
الدعم  وينقصهم  مشروع  فكرة  لديهم  والذين  اجلديدة  او 
املادي ويقوم بتمويل هذه الفئات بقروض حسنة ملشاريعهم 

اخلاصة تصل إلى 150 الف ريال .

املباشر  التوظيف  برنامج  أن  عبدالرحمن  االستاذ  يفيد  كما 
 2.178 و  للشباب   4.348 منها  عمل  فرصة   6.526 عدد  وفر 
للشابات ويعمل هذا البرنامج على تعريف الشباب والشابات 
كما  اخلاص،  القطاع  شركات  لدى  املتوفرة  العمل  بفرص 
عن  الباحثة  واملؤسسات  الشركات  تعريف  في  يسهم 

العمل  عن  الباحثة  املؤهلة  والكوادر  واملوظفات   املوظفني 
رزق  باب  ويقوم  رزق جميل  باب  بيانات  قاعدة  واملوجودة ضمن 
الشركات.  هذه  داخل  املرشحني  لهؤالء  املباشر  بالتوظيف 
 ، جتزئة  بائع  انتاج,  عامل  هي  طلباً  الوظائف  أكثر  وكانت 
املهنية  الوظائف  من  وغيرها  تسويق  مندوبة  أمن،  حارس 
ومن أهم الشركات التي تعاونت مع باب رزق جميل في توفير 
احلكير وشركة  االول هي شركة  النصف  العمل خالل  فرص 
أفون  انترنشنل وشركة  األمنية وشركة ساس  تضاريس جند 
اعتماد  ويتم  للمقاوالت  الراجحي  وشركة  الهاجري  وشركة 
اجلهات  من  رسمية  إفادة  على  احلصول  بعد  الفرص  هذه 

املوظفة للشباب والشابات .

 1.621 بتوفير  بالتوظيف  املنتهي  التدريب  برنامج  قام   ثم 
ويهتم  للشابات   259 و  للشباب   1.362 منها  عمل  فرصة 
هذا البرنامج بتدريب الشباب والشابات وتطوير قدراتهم في 
مجاالت يحتاجها سوق العمل إذ أن جميع الدورات التدريبية 
التي يتم تنظيمها في هذا البرنامج تنتهي بفرص عمل في 
مت  التي  التدريبية  الدورات  ابرز  ومن  اخلاص.  القطاع  شركات 
تقدميها خالل النصف االول دورة ميكانيكا ودورة كهرباء ودورة 
حلام ودورة جتميل شامل ومن ابرز الشركات التي تعاونت في 
التدريب شركة الهاجري باملنطقة الشرقية وشركة فريديك 

أم الفرنسية للتجميل ومركز الطيف .

 274 توفير  العامة  األجرة  سيارات  متليك  برنامج  واستطاع 
احلالي  للعام   ) االول  النصف   ( خالل  للشباب  عمل  فرصة 
أجرة  سيارات  كسائقي  للشباب  البرنامج  هذا  ويعتمد 
يعملون عليها ويقومون بتقسيطها بشكل ميسر ومتلكها 

بعد سداد كامل قيمتها.

سيارات  متليك  برنامج  في  بالعمل  شابا   163 التحق  كما 

النقل، الذي يلحق من خالله الشبان بالعمل في مجال النقل 
بنقل  خاللها  من  يقوم  سيارة  على  الشاب  يحصل  بحيث 

البضائع واخلضراوات واملعدات والركاب. 

ومن ضمن نشاطات وبرامج ) باب رزق جميل ( متكنت أكادميية 
متدربة   568 عدد  تدريب  من  واحلرف  للفنون  شمس  نفيسة 
والسكرتارية  الصابون  صناعة  منها  متنوعة  مجاالت  في  
واخلياطة وصناعة الدمى، ومن خالل برنامج ) العمل من املنزل 
 104 عدد  البرنامج  هذا  في  يعمل  حيث  السجاد  لصناعة   )
سيدة منتجة يعملن في منازلهن في مجال صناعة السجاد 
ويتم أنتاج قرابة 2000 سجادة شهرياً مت التعاقد على بيعها 
خالل  17.502سجادة  انتاج  ومت  ولكزس  تويوتا  من  كل  مع 

النصف الثاني .

ونحن من خالل باب رزق جميل نسعى لتوفير فرص عمل ألبناء 
تقوم  التي  احلكومية  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  الوطن 
مبساندة برامج ) باب رزق جميل ( مثل صندوق املوارد البشرية 
وبنك التسليف ووزارة العمل من خالل مكاتب العمل اخملتلفة 
للتدريب  العامة  واملؤسسة  اإلجتماعي  اخليري  والصندوق 
التقني واملهني وغيرها من املؤسسات احلكومية األخرى التي 

تقوم بدعم تلك البرامج لتحقيق أهدافها . 

آلياتنا  إلى تطوير  رزق جميل نسعى  باب  إننا ومن خالل  كما 
وإجراءاتنا يوماً بعد يوم لتكون أكثر مرونة ولتساهم في توفير 

عدد أكبر من فرص العمل.

توزعت  االول  النصف  خالل  العمل  فرص  أن  الفهيد  وأضاف 
على عدد من مناطق اململكة والتي كان ابرزها منطقة مكة 
الشرقية  املنطقة  يليها  عمل  فرصة   7129 بعدد  املكرمة 
5501 فرصة عمل وكذلك املنطقة الشمالية ( املدينة املنورة

– حائل – تبوك – ينبع ) بعدد 5401 فرصة عمل يليها منطقة 
املنطقة  ثم  عمل  فرصة   4497 بعدد  والقصيم  الرياض 

اجلنوبية ( عسير – جازان – جنران – الباحة ) بعدد 3284 فرصة
عمل.

بزيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من العام املاضي
 » باب رزق جميل » - السعودية - يوفر 25.812  فرصة عمل خالل النصف االول لعام 2011م 

بالتعاون مع مكاتب العمل وبنك التسليف والصندوق اخليري االجتماعي 

مبروك علي الصيعري - تبوك - برنامج املشاريع الصغيرة

ليلى محمد مجرشي - الدمام - برنامج األسر املنتجة.

عثمان مسفر الرفاعي - ينبع - برنامج التدريب املنتهي بالتوظيف.

هادي القحطاني - اخلبر - برنامج متليك سيارات األجرة العامة.
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افتتح املهندس محمد عبد اللطيف جميل الرئيس التنفيذي 
رزق  لباب  اجلديد  املقر  جميل  رزق  بباب  العمل  فرص  لصناع 
عبدالعزيز  امللك  طريق  على  يقع  والذي  جازان  مبدينة  جميل 
العام مدخل مدينة جازان، ويعد هذا الفرع هو الفرع التاسع 
من فروع “باب رزق جميل” التابعة ملبادرات عبداللطيف جميل 

االجتماعية في اململكة .

جازان  مدينة  في  جميل  رزق  لباب  الرئيسي  املركز  هذا  ويعد 
كما  العمل  فرص  لتوفير  الهادفة  البرامج  من  عدد  ويقدم 
املوجودة في  الوظيفية  الفرص  بيانات عن  قواعد  املركز  يوفر 
املتقدمني  بأسماء  قوائم  وكذلك  اخلاص  القطاع  شركات 
البرامج  يوفر  كما   ، عمل  فرص  على  للحصول  واملتقدمات 
تنمية  صندوق  بدعم  وذلك  بالتوظيف  املنتهية  التدريبية 
قروض حسنة  بتقدمي  املركز  قيام  إلى  إضافة  البشرية  املوارد 
املنتجة  لألسر  وقروض  الصغيرة  للمشاريع   ) فؤائد  بدون   (
األجرة  متليك سيارات  برنامج  العمل من خالل  وكذلك فرص 
العامة وسيارات النقل وكذلك فرص االمتياز التجاري اخملتلفة 
من  شهرياً  عمل  فرصة   200 تقدمي  إلى  املركز  ويخطط   ،

مختلف اجملاالت السابقة.

الرئيس  جميل  اللطيف  عبد  محمد  املهندس  افتتح  كما 
اجلديد  املقر  جميل  رزق  بباب  العمل  فرص  لصناع  التنفيذي 
لباب رزق جميل مبدينة خميس مشيط والذي يقع بحي حسام 
، ويعد هذا الفرع هو الفرع العاشر من فروع “باب رزق جميل” 
التابعة ملبادرات عبداللطيف جميل االجتماعية في اململكة 

بعد افتتاح فرع جازان قبل أسبوعني.

افتتاحه  املهندس محمد عبداللطيف جميل خالل  وقد عبر 
مشاريع  من  شاهده  ملا  سعادته  عن  جميل”  رزق  “باب  فرع 
للتطوير  القابلة  األفكار  من  بعدد  مشيداً  متميزة،  صغيرة 
احلكومية  للجهات  وتقديره  شكره  عن  عبر  كما  والرعاية 
وصندوق تنمية املوارد البشرية وبنك التسليف وأمارة منطقة 

عسير على دعمها الدائم واملتواصل لبرامج باب رزق جميل.

محمد  املهندس  التطوعي  للعمل  العربي  اإلحتاد  كرم 
جميل  عبداللطيف  مبادرات  رئيس  جميل  عبداللطيف 

اإلجتماعية كـ”شخصية تطوعية سعودية” كأحد أبرز رجال 
من  قدمها  التي  املتميزة  املسيرة  نظير  السعوديني،  األعمال 
أعمال  من  اإلجتماعية  جميل  عبداللطيف  مبادرات  خالل 
العربية  العربي بشكل عام وفي اململكة  العالم  وبرامج في 
السعودية بشكل خاص جاء ذلك خالل املؤمتر السابع لالحتاد 
 -  18 من  الفترة  خالل  يقام  والذي  التطوعي،  للعمل  العربي 
نائب  التكرمي  حفل  حضر  وقد  القاهرة،  في   2011 يونيو   22
رئيس الوزراء املصري عصام شرف ومعالي أمني جامعة الدول 
العربية االستاذ عمرو موسى وقد جاء ذلك املؤمتر حتت شعار 
العربية،  الدول  جامعة  برعاية  أفضل”،  ملستقبل  “التطوع 

حيث يعد املؤمتر اكبر تظاهرة عربية للعمل التطوعي.

األستاذ  التطوعي  للعمل  العربي  لالحتاد  العام  األمني  وأكد 
في  األكبر  يعد  السابع  املؤمتر  أن  الكاظم،  علي  بن  يوسف 
 17 مشاركة  املنتظر  من  إذ  العربي،  االحتاد  مؤمترات  تاريخ 
للمرة  )تشارك  والسعودية  وقطر،  مصر،  وهى:  عربية،  دولة 
واإلمارات،  والكويت،  وعمان،  والبحرين،  والسودان،  األولى(، 
والعراق، واجلزائر، وتونس، واملغرب،  واليمن، ولبنان، وفلسطني، 
املؤمتر  دأَب على تنظيم  االحتاد  إلى  واألردن، مشيراً  وموريتانيا، 
العربي  العالم  في  التطوع  ومسيرة  عجلة  لدفع  سنوياً 
لالحتاد،  التابعة  التطوعي  العمل  جمعيات  بني  وللتواصل 
أن  إلى  الفتاً  العربي،  اجلمهور  بني  التطوعية  الثقافة  ونشر 
العربية،  والشخصيات  املؤسسات  من  عدداً  سيكرم  املؤمتر 

نظير إسهاماتها الكبرى في اجملال التطوعي.

رئيس  جميل  عبداللطيف  محمد  املهندس  عبر  جهته  من 
وتقديره  اإلجتماعية عن شكره  مبادرات عبداللطيف جميل 
لنائب رئيس الوزراء املصري ومعالي أمني جامعة الدول العربية 
السعودي  الوفد  لرئيس  شكره  قدم  كما  التكرمي  هذا  على 
الزامل  جنيب  األستاذ  التطوعي  العمل  جمعية  ورئيس 
العربية  باململكة  التطوعي  العمل  تطوير  في  جهوده  على 
جميل  عبداللطيف  مبادرات  أن  إلى  مشيراً   ، السعودية 
وتسعى  التطوعي  العمل  ثقافة  بنشر  تهتم  اإلجتماعية 
إلى دعم هذا العمل الذي يعد أحد الوسائل الهامة لتطوير 
عمل  جناح  نتيجة  هو  التكرمي  هذا  ان  وأضاف  اجملتمع  ثقافة 
واملوظفات  املوظفني  من  والزمالء  البرامج  من  املستفيدين 
االجتماعية  جميل  عبداللطيف  مبادرات  أن  إلى  مشيراً 
أوسع  وانتشاراً  كبيراً  تطوراً  القادمة  الفترة  خالل  ستشهد 

خلدمة عدد أكبر من أبناء هذا الوطن املعطاء..

محمد  املهندس  عن  نيابة  التكرمي  بإستالم  قام  وقد 
املدير  باداود  محمد  ابراهيم  األستاذ  جيمل  عبداللطيف 
والذي  اإلجتماعية  جميل  عبداللطيف  ملبادرات  التنفيذي 
شكر بدوره األستاذ جنيب الزامل على رعايته للعمل التطوعي 
التطوعي كما أكد أن  العمل  اململكة من خالل جمعية  في 
هذه املناسبة تعد فرصة لإلطالع على مناذج العمل التطوعي 

في العالم العربي . 

جميل  عبداللطيف  ملبادرات  التابع  جميل  رزق  باب  قام 
وذلك  اخملتلفة  العمل  فرص  من  املئات  بتقدمي  االجتماعية 
تنظمه  والذي  العمل  سوق  معرض  في  مشاركته  خالل  من 
الغرفة التجارية الصناعية مبحافظة جدة بالتعاون مع وزارة 
العمل ، وقد شارك باب رزق جميل في املعرض من خالل جناحه 

اخملصص للمشاركة في املعارض .

وقد أشار األستاذ ماهر عبداهلل هندي مدير فرع باب رزق جميل 
اإلفتتاح  رزق جميل يستقبل منذ  باب  أن جناح  إلى  في جدة 
مئات الشباب والشابات يومياً حيث يتم عرض فرص العمل 
كما  اخلاص  القطاع  شركات  من  حصرها  مت  والتي  املتوفرة 
املبيعات   : مجاالت  في  تركز  الفرص  هذه  معظم  أن  أوضح 
وفنيني  وسائقي  ودهان  وميكانيكا  واحلام  والنجارة  واحملاسبة 
ومهندسني  انتاج  وفني  سنتر  وكول  ومراسلني  وقهوجيني 
املوجودة  االخرى  الفرص  الى  أضافة  أمن  وحارس  معماريون 
www.babrizqjameel. جميل  رزق  لباب  االنترنت  موقع  على 

com وكذلك في برنامج األسر منتجة و برنامج دعم املشاريع 
ومتليك  العامة  االجرة  سيارات  متليك  برنامج  و  الصغيرة 
سيارات النقل كما أشار إن جناح باب رزق جميل في املعرض 
الباحثني عن كوادر بشرية  يستقبل أيضاً مندوبي الشركات 
إلى أن هناك مئات الوظائف املتوفرة في عدة  مؤهلة مشيراً 
أو التدريب  مجاالت وذلك من خالل برنامج التوظيف املباشر 

املبتديء بالتوظيف .

كما أشار أ. ماهر ان جناح باب رزق جميل في املعرض الينحصر 
للمشاريع  الدعم  تقدمي  يشمل  بل  فقط  التوظيف  في 
األسر  برامج  وكذلك  التجاري  اإلمتياز  ومشاريع  الصغيرة 
املنتجة ، كما أكد أ.ماهر أن برامج باب رزق جميل تقوم حالياً 
بإستقبال طلبات الشركات من الكوادر املؤهلة وتأهيليها وفق 
الشركات  الكوادر من قبل  املطلوب لهذه  التدريبي  البرنامج 

وذلك من خالل معهد باب رزق جميل للتأهيل .

في  رزق جميل  باب  يقدمها  فرصة عمل   400
معرض سوق العمل بجده للشباب والشابات

املهندس محمد جميل أثناء قص شريط االفتتاح

افتتاح فروع باب رزق جميل مبنطقة جازان
وعسير

األستاذ ابراهيم باداود يستلم جائزة التكرمي

جانب من تقدمي الشباب والشابات على فرص العمل بجناح 
باب رزق جميل

جانب من تقدمي الشباب على فرص العمل 
بجناح باب رزق جميل

على شرف نائب رئيس مجلس الوزارء املصري 
وأمني عام جامعة الدول العربية  املؤمتر السابع 
محمد  املهندس  يكرم  التطوعي  للعمل 

عبداللطيف جميل
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تولت أكادميية نفيسة شمس للفنون واحلرف - أحد برامج باب 
 - االجتماعية  اللطيف جميل  ملبادرات عبد  التابع  رزق جميل 
الذي متثل في تصميم  العلمي للسرطان،  املؤمتر  إنتاج هدايا 
كان  وعاملية،  وطنية  بارزة  لشخصيات  خاص  سجاد  وتنفيذ 
من أبرزهم: األمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة املكرمة، 
األميرة صيتة بنت عبد اهلل آل سعود، الدكتور خالد العنقري، 
عام مؤسسة  مدير  مرعد،  دينا  األميرة  العالي،  التعليم  وزير 
الصحة  منظمة  سفيرة  برينكر،  نانسي  للسرطان،  احلسني 
األمريكي  الرئيس  زوجة  بوش،  لورا  احلسنة،  للنوايا  العاملية 
السابق جورج بوش، إضافة إلى إنتاج صابون ورد الطائف، الذي 

مت تنفيذه وفق شعار مرض سرطان الثدي. 

كما عقدت اتفاقا مع جلنة العالقات العامة للمؤمتر العلمي 
الصالة  سجاد  إنتاج  األكادميية  تتولى  أن  يقتضي  الثاني 
وملحقاته من احلقائب كهدايا مقدمة لضيوف املؤمتر، وذلك 
ضمن فعاليات املؤمتر العلمي الثاني لطالب وطالبات التعليم 

اجلامعي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي.

الشاب عدي احب منذ زمن بعيد عالم التجارة وفضل االعتماد 
املواكبة  األجهزة  منها  جذبه  ما  وأكثر  بذلك  نفسه  على 
اإلقبال عليها في  ملا الحظه من كثرة  العاملية  للتكنولوجيا 
في  األولى  خطوته  يبدأ  أن  قرر  2009م  عام  وفي  الزمن،  هذا 
احلفالت  وتنظيم  الليزر  تقنية  أجهزة  بتأجير  التجارة  عالم 
ولكن لم يتوفر لديه املبلغ املناسب الفتتاح املشروع، وبعد أن 
ملبادرات عبداللطيف جميل  التابع  رزق جميل  باب  سمع عن 
وأستقبله  إليهم  تقدم  أقربائه  أحد  طريق  عن  االجتماعية 
التسهيالت  كافة  له  وقدم  الصغيرة  املشاريع  أخصائي 

واملعلومات املطلوبة من عروض أسعار واثبات السكن والهوية 
وجتهيز للسجل التجاري ودراسة جدوى للمشروع والضمانات 
منه  املطلوبة  االجراءات  جميع  استكمال  وبعد  املطلوبة، 
واجتاز لقاء اللجنة االستشارية مت املوافقة على دعمه مببلغ 
فتحقق  لطلبه،  تقدميه  ما  بعد  فقط  أسبوعني  خالل  وذلك 
الليزر  تقنية  شركة  بأسم  املسمى  مشروعه  وافتتح  حلمه 
مشروعة   وجهز  الروضة  بحي  الكائن  االحتفاالت  لتنظيم 
وأجهزة  ومرئيات  صوتيات  أجهزة  مابني  70جهاز  من  بأكثر 
ليزر وبروجيكتور وإضاءة، جهز على أثرها أكثر من 200 حفلة 

املوظفني  من  عدد  من  يتكون  الذي  العمل  فريق  مبساعدة 
منهم 4 سعوديون ، وأصبح مستوى دخله الشهري يصل إلى 
30.000 ريال ويطمح في أن يكون احملل أفضل وأكثر تطوراً في 
املستقبل، وقد قام املهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس 
الشاب عدي  بلقاء  رزق جميل  بباب  العمل  فريق صناع فرص 

احمد واطالع على مشروعه وتشجيعة على املواصلة.

أكادميية نفيسة شمس للفنون واحلرف تتولى 
إنتاج هدايا مؤمتر السرطان العاملي

باب رزق جميل يقدم الدعم ملشروع تقنية الليزر

جانب من أحد ورش العمل في أكادميية نفيسة شمس

الشاب عدي أحمد أثناء لقائه باملهندس محمد جميل
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وفرت فروع باب رزق جميل في كل من مصر ، سوريا وتركيا “ 
التابعة ملبادرات عبد اللطيف جميل االجتماعية عدد 9,059 
وذلك  2011م  احلالي  للعام  األول  النصف  خالل  عمل  فرصة 
بزيادة قدرها 1,305 فرصة عمل عن نفس الفترة خالل العام 

املاضي.

رزق  باب  لفروع  التنفيذي  املدير  الفرماوي  معاذ  األستاذ  وقال 
األول  النصف  تقرير  نتائج  استعراض  خالل  الدولية  جميل 
بتوفير  تختص  والتي  الدول  تلك  في  جميل  رزق  باب  لفروع 
املنتجة  األسر  برنامج  أن  تبني  والفتيات  للشباب  فرص عمل 
القروض  بتقدمي  البرنامج  ويهتم هذا  وفر 6282 فرصة عمل، 
احلسنة جملموعة من السيدات تتكون من 3 إلى 5 سيدات على 
البرنامج مبنحهن  ويقوم  لها  رئيسة  تختار كل مجموعة  أن 
على  القرض  يسدد  أن  على  بنشاطهن  للبدء  حسن  قرض 
بني  األسر  تلك  أنشطت  وتتنوع  فوائد  بدون  ميسرة  أقساط 
والعطورات  والتطريز  الهدايا  وتغليف  اإلكسسوارات  بيع 

والتجميل واخلياطة وغيرها من اجملاالت اخملتلفة.

وجاء برنامج دعم املشاريع الصغيرة في املرتبة الثانية بعدد 
مشاريع  بدعم  البرنامج  هذا  ويهتم  عمل  فرصة   2,055
ملن  حسنة  بقروض  اجلديدة  أو  القائمة  والفتيات  الشباب 

لديهم فكرة مشروع جيدة وينقصهم الدعم املادي.

كما حاز برنامج التوظيف املباشر بالترتيب الثالث بعدد 517 
فرصة عمل ويعمل هذا البرنامج على تعريف الشباب 

والشابات بفرص العمل املتوفرة لدى شركات القطاع اخلاص، 
عن  الباحثة  واملؤسسات  الشركات  تعريف  في  يسهم  كما 
العمل  عن  الباحثة  املؤهلة  والكوادر  واملوظفات  املوظفني 
باب  ويقوم  جميل  رزق  باب  بيانات  قاعدة  ضمن  واملوجودة 
هذه  داخل  املرشحني  لهؤالء  املباشر  بالتوظيف  جميل  رزق 

الشركات.

وجاء برنامج متليك سيارات النقل في املرتبة األخيرة واستطاع 
توفير 205 فرصة عمل ومن خالله يحصل الشاب على سيارة 
يقوم من خاللها بنقل البضائع واخلضراوات واملعدات والركاب، 
بعد  لهم  متليكها  ثم  عليهم  ميسر  بشكل  وتقسيطها 

سداد كامل قيمتها.

رزق جميل وكان من  باب  العمل على فروع  وقد توزعت فرص 
أبرزها سوريا بعدد 4,805 فرصة عمل, يليها مصر بعدد 3,737 

فرصة عمل، ثم تركيا بعدد 517 فرصة عمل.

باب رزق جميل مصر، سوريا وتركيا 
 يوفرون 9,059 فرصة عمل خالل النصف األول لعام 2011م

عصام فخري - مصر - برنامج دعم املشاريع الصغيرة 

عهد إبراهيم - سوريا - برنامج دعم املشاريع الصغيرة

فاطمة رفعت - مصر - برنامج دعم املشاريع الصغيرة 

نتائج فرص العمل الدولية حسب البرامج 
)مصر - سوريا - تركيا(

نتائج فرص العمل الدولية حسب الدول
 )مصر - سوريا - تركيا(

(41%)3737

(53%)4805

(6%) 517

517(6%)

6282 (69%)
2055 (23%)

205(2%)

اسر منتجة
مشاريع صغيرة

توظيف مباشر

سيارة نقل
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بدعم من مبادرات عبداللطيف جميل 
اإلجتماعية و معرض )حافة الصحراء (

الفنانيني السعوديني يحققون أرقاماً قياسية 
في مزاد دبي للفنون

والعطاء  التميز  جيل  بأنه  القادم  اجليل  يؤكد  يوم  بعد  يوماً 
رفعة سمعة  ويعمل على  اإلجنازات  فهو يحرص على حتقيق 
الفنانيني  جيل  ذلك  ومن   ، الدولية  امليادين  كافة  في  وطنه 
الوطن من  الفنية في هذا  الذين يساهمون في دعم احلركة 
والتصوير  الرسم  خالل عدة مجاالت متنوعة وفي مقدمتها 
واألعمال الفنية اخملتلفة  وغيرها من اجملاالت الفنية املعاصرة  
للفنانيني  مميزاً  يوماً  املاضي  الثالثاء  يوم  كان  وقد   ، األخرى 
السعوديني في مزاد ) كريستيز( لفنون الشرق األوسط والذي 
أقيم في مدينة دبي باألمارات العربية املتحدة ، فقد عرض في 
ذلك املزاد عدة أعمال تعود لفنانيني من مختلف أرجاء العالم 
ومن ضمن تلك األعمال أعمال فنية مميزة لفنانيني سعوديني 
في إطار معرض ) حافة الصحراء ( والذي يتم دعمه من قبل 
) مبادرات عبداللطيف جميل اإلجتماعية ( ،  وقد سجل ذلك 
املزاد رقماً قياسياً لعمل فني قام به الفنان السعودي املعاصر 
عبدالناصرغارم بعنوان ) رسالة / رسول ( وهي عبارة عن قبة 
من اخلشب والنحاس بحجم 3 أمتار  جتسد قبة مسجد قبة 
العمل   ذلك  قيمة  بلغت  وقد  القدس  مدينة  في  الصخرة 
عشرة  من  أكثر  بلغت  بزيادة  وذلك  أمريكي  دوالر   842,500
أضعاف قيمتها األولية ، وقد مت عمل لقاء مع الفنان السعودي 

عبدالناصر غارم بعد حتقيقه لهذا اإلجناز قال فيه : 

حافة   (( مبعرض  التحاقك  قصة  و  بدايتك  كانت  كيف      • 
       الصحراء (( ؟ 

بدايتي هي كهاو أحب أن أقدم األعمال الفنية الكالسيكية 
و مررت ومارست عدة مدارس فنية مثل الواقعية والتجريدية  
ثم كنت من اول من اسس  مجموعة معرض )حافة الصحراء( 
في  كان  والذي  ستيفني  السيد  على  تعرفت  أن  بعد  الفني 
املفتاحة  قرية  في  التقينا  عندما  اجلنوبية  للمنطقة  زيارة 
)حافة  ومجموعة  معرض  فكرة  بخلق  وبدأنا  التشكيلية 
جميع  في  الفنانني  عن  بالبحث  ذالك  بعد  الصحراء(وقمنا 
وقمنا  املميزات  والفنانات  الفنانني  واختيار  اململكة  انحآء 
قبل  من  والرعاية  الدعم  اجملموعة  وجدت  ثم  بتجهيزاملعرض 
أصبحت  حتى   ) اإلجتماعية  جميل  عبداللطيف  مبادرات   (
أعمالنا تعرض في املعارض الدولية في عدد من دول العالم . 

•    مالذي جعلك تقوم بهذا العمل ومباذا يوحي لك ؟ 

ومفهوم  فكرة  حتمل  والتي  الفنية  االعمال  أقدم  أن  أحب 
.وعمل )رسالة /الرسول(مميز وهذا العمل قريب إلى قلبي ألنه 
الصخرة  املقدسة وهو مسجد قبة  البقاع  إلى أحدى  يوحي 
على  حرصت  وقد  العربية  بالقدس  األقصى  للمسجد  اجملاور 
تقدمي هذا العمل حتت عنوان) رسالة/ رسول( ألعبر عن قدسية 
هذا املكان. ، وعن فكرة العمل قال التشكيلي العاملي غارم إن 
فكرة العمل متثل ما كان عليه التنافس في مجال اإلبداع بني 
الديانات وقد استلهمت الفكرة من قبة الصخرة التي أنشاها 
اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان عام 688 م عندما وجد ان 
املسلمني قد ذهلوا من جمال قبة كنيسة القيامة. أن اإلسالم 

كلينتون  هيالري  السيدة  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  افتتحت 
اختراع إسالمي« في مركز كاليفورنيا  مؤخراً معرض »1001 
عبداللطيف  مبادرات  مبشاركة  وذلك  أجنلوس  بلوس  للعلوم 
جميل االجتماعية وكان املعرض الذي يتناول اإلجنازات العلمية 
خالل  زائر  مليون  من  أكثر  اجتذب  قد  اإلسالمية  للحضارة 
جولته العاملية، وقد حضر حفل االفتتاح للشخصيات الهامة 
الدول  سفراء  من  وعدد  أجنلوس  لوس  عمدة  باكا  لي  السيد 

التي لها ممثليات دبلوماسية في لوس أجنلوس.

الفيديو  مؤمتر  عبر  حديثها  خالل  كلينتون  السيدة  وأشادت 
مببادرة 1001 اختراع إسالمي الحتفالها »بألف عام من العلوم 
افتتاح  ووصفت  اإلسالمي«،  العالم  قدمها  التي  واالبتكارات 

املعرض بأنه »يوم عظيم.«

وأوضحت السيدة كلينتون في كلمتها أن »العالم اإلسالمي 
بعض  إجنــازات  إلى  مشيرة  باالبتكارات«،  حافل  تاريخ  له 
جامعة  أول  أسست  التي  الفهري  فاطمة  مثل  األشخاص 
آلية عمود  ابتكر  الذي  اجلزاري  واملهندس  العالم،  عصرية في 

الكرنك املستخدمة حالياً في كل طائرة وقطار وسيارة.

اختراع   1001 مبادرة  »تهدف  احلسني،  البروفيسور  وأضاف 
ميادين  في  اإلسالمية  احلضارة  إسهام  إبراز  إلى  إسالمي 
أن هذه  والرياضيات، وكيف  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
اإلسهامات ما تزال تؤثر على حياتنا حتى اآلن. لقد زار معرض 
جولته  خالل  شخص  مليون  من  أكثر  إسالمي  اختراع   1001
في  نأمل  أن  ميكن  تقدير  أعظم  وهذا  واسطانبول،  لندن  بني 

احلصول عليه.«

رئيس   ، جميل  عبداللطيف  محمد  فادي  قال  جهته،  ومن 
»لقد  الدولية،  االجتتماعية  جميل  عبداللطيف  مبادرات 
بافتتاح  سعدنا في مبادرات عبداللطيف جميل االجتماعية 
األولى  للمرة  اختراع إسالمي  السيدة كلينتون ملعرض 1001 
مبا  فخورون  ونحن  املتحدة.  الواليات  في  الغربي  بالساحل 
اجملتمع.  مستويات  كافة  على  جناح  من  هنا  املعرض  حققه 
في  للصغار  إلهام  مصدر  املعرض  هذا  يصبح  أن  هو  وأملنا 
بها  يعجبون  قدوة  لهم  ويقدم  والعالم  املتحدة  الواليات 

وتدفعهم الختيار العلوم والتقنية مجاالً عملياً لهم.«

وينفذ معرض 1001 اختراع إسالمي حالياً جولة عاملية على 
جميل  عبداللطيف  مبادرات  مبشاركة  سنوات  خمس  مدى 
عن  إسالمي  اختراع   1001 معرض  ويكشف  االجتماعية. 
مختلفة  وثقافات  ديانات  من  ونساء  لرجال  املنسي  التاريخ 
العلوم  عاشوا ضمن احلضارة اإلسالمية وأسهموا في تطور 
الطريق  ومهدوا  الوسطى  العصور  فترة  خالل  والتكنولوجيا 
القرن  من  متتد  التي  الفترة  وهذه  األوروبي.  النهضة  لعصر 

السابع إلى القرن السابع عشر كثيراً ما يشار إليها على نحو 
خاطئ باسم »العصور املظلمة.« 

جائزة  أخيراً  حصد  قد  إسالمي  اختراع   1001 معرض  وكان 
»أفضل معرض متجول« في العام خالل مهرجان جوائز التميز 
للمتاحف والتراث السنوي الذي أقيم مؤخراً في لندن، والذي 
يعتبره الكثيرون مبثابة »األوسكار« في صناعة املعارض، حيث 
متكن هذا املعرض املتميز من التفوق على العديد من املعارض 

العاملية املرموقة والفوز باللقب. 

حصل معرض 1001 اختراع إسالمي والذي يتم تنظيم جولة 
اإلجتماعية  عبداللطيف جميل  مبادرات  له مبشاركة  عاملية 
ضمن  وذلك  العام،  في  متجول«  معرض  »أفضل  جائزة  على 
التميز  جوائز  مهرجان  مبناسبة  أقيم  رائع  عشاء  حفل 
للمتاحف والتراث السنوي الذي أقيم مؤخراً في وسط لندن 
من  العديد  على  التفوق  من  املتميز  املعرض  هذا  وقد متكن   .
املعارض العاملية املرموقة والفوز باللقب ، وقد حضر االحتفال 
كما  لندن  في  واملعارض  املتاحف  مبجال  العاملني  من  املئات 
وقد   ، العالم  حول  املتاحف  بشأن  املهتمني  من  عدد  حضر 
صناعة  حققتها  التي  باإلجنازات  اإلشادة  االحتفال  خالل  مت 
قائمة  وشملت  املاضية،  عشر  االثني  األشهر  خالل  املعارض 
كل  املتجولة  املعارض  فئة  ضمن  باجلائزة  للفوز  املرشحني 
البريطانية ومتحف احلرب اإلمبراطوري ومتاحف  من املكتبة 

ليفربول الوطنية

على  يحصل  إسالمي  اختراع   1001 معرض 
جائزة أفضل معرض متجول في لندن 

السيدة هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية األمريكية

املهندس محمد جميل يتوسط األمير محمد بن نواف والبروفيسور 
سليم احلسني

 1001 إدارة  مجلس  رئيس  احلسني،  سالم  البروفيسور  وقال 
لفريق  فخر  موضع  التقدير  »هذا  معلقاً،  إسالمي  اختراع 
املعرض بأكمله، ومن املؤكد أن جوائز التميز للمتاحف والتراث 
املعارض، ونحن سعداء  »األوسكار« في صناعة  تعتبر مبثابة 
لقد  متجول.  معرض  أفضل  جائزة  على  بحصولنا  للغاية 
شارك املئات في تنفيذ هذا املشروع وفي مقدمتهم مبادرات 
عبداللطيف جميل اإلجتماعية ، وهم جميعاً يستحقون منا 
املعرض  نقدم خدماتنا ضمن هذا  إننا  والتقدير.  الشكر  كل 
للناطقني باللغتني االجنليزية والتركية، ونحن اآلن في خضم 

ترجمة املعرض إلى لغات أخرى، من بينها اللغة العربية.«.

مبشاركة مبادرات عبداللطيف جميل االجتماعية
هيالري كلينتون تفتتح معرض » 1001 اختراع اسالمي » في لوس أجنلوس
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ومناخ  مناسبة  بيئة  وتهيئة  فنان  اي  لها  يتعرض  الذي 
عاملية  مناسبة  الي  العمل  هذا  وصول  في  ساهم  مميز  فني 
وحصولي علي هذه االرقام العاملية اجلديدة وكان اغلي عمل 
مت بيعة في مزاد كرستي بدبي.واستغل هذا املناسبة بأسمي 
واسم الفنانني والفنانات السعوديات لتقدمي الشكر والعرفان 
الدعم  لتقدميها  االجتماعية   جميل  عبداللطيف  ملبادرات 
وضع  ومواصلة  السعودية  التشكيلية  للساحة  والعون 
الغالي   الوطن  هذا  وفنانات  بفنانني  لألرتقاء  وخطط   نهج 
ووضعهم علي خارطة الفن العاملي وحرصهم علي مشاركة    

الفن السعودي في احملافل واملناسبات الدولية .

•    ما هي املزادات التي سبق أن شاركت فيها ؟

سبق وان شاركت في مزاد كرستي عام 2009 ومزاد السوذبي 
في لندن عام 2010  م

•    وما هو أعلى سعر لعمل فني ؟

الذي  العمل  هو  لي  فني  لعمل  سعر  أعلى  كان  بالطبع 
رائعة  كان مفاجئة  وقد   ) رسول   / رسالة  دبي)  في  مت عرضة 
املزاد  ذلك  في  عرضة  مت  ما  أبرز  من  وكان  احلضور   ولكل  لي 
شارك  والتي  الصحراء(  )حافة  معرض  مجموعة  الدولي 
الفنان عبدالناصر غارم  إلى جانب  السعوديني  الفنانني  فيها 
وعدد من الفنانني مثل الفنان احمد ماطر والذي حقق عملة 
الفني  والذي حقق عملة  أمين يسري  والفنان  الفني)80،000( 
املعروض قيمة ) 27,500 دوالر(والفنانة مها امللوح والذي حقق 

عملها الفني )16،000 دوالر (

»حافة  ملعرض  اإلبداعي  املدير  التركي،  خالد  اهلل  عبد  وقال 
الصحراء« لألعمال الفنية السعودية: »نود أن نشكر جميعنا 
أكدت  التي  الدولية  املنصة  هذه  لتوفيرها  كريستيز  دار 
قيمة هذه األعمال الفنية السعودية ومكنتها من تسجيل 
أن  كما  املعاصرة.  الفنون  مشهد  في  هامة  قياسية  أرقام 
العائدات التي حققتها هذه األعمال التي تعود ملعرض »حافة 
من  جديد  جيل  وإعــداد  تنشئة  في  ستساهم  الصحراء« 

الفنانني واملشرفني الفنني في اململكة العربية السعودية«.

عبداللطيف جميل اإلجتماعية وقد جاءت تلك الصالة كأحد 
للعديد  مختلفة  ثقافات  يقدم  والذي  املتحف  صاالت  أهم 
من احلضارات العاملية ومنذ ذلك احلني قدمت الصالة العديد 
من البرامج املتنوعة مثل املنح الدراسية والدورات التدريبية 
وكذلك جائزة جميل للفن اإلسالمي والتي إنطلقت في عام 

2008م .

تقدم اجلائزة كل عامني بإشراف من جلنة متخصصة وعاملية 
، وفي عام 2009م أعلن عن الفائزة باجلائزة وهي الفنانة أفروز 
عن  باجلائزة  كفائزة  بنيويورك  املقيمة  املولد  االيرانية  أميغي 
فيه  استخدمت  والذي   ،)2008( صفحة«   1001« عملها 
من  مسامي  رقيق  لوح  عبر  أشكالها  لقص  اإلستنسل 
وقد  الالجئني.  مخيمات  تشييد  في  املستخدم  البالستيك 
عاملية  بجولة  قام  معرضا  باجلائزة  الفائزة  لألعمال  نظم 
شملت ) السعودية ، سوريا ، لبنان ، تركيا ، املغرب، االمارات 

العربية املتحدة (.

متحف فكتوريا والبرت العاملي يعلن قائمة 
الفنانني املرشحني في جائزة جميل 2011م

في عام 2006م إفتتح األمير شارلز ولي عهد بريطانيا وأمير 
ويلز قاعة جميل للفن اإلسالمي في متحف فكتوريا والبرت 
مبادرات  خالل  من  بنائها  إعادة  مت  والتي  لندن   في  العاملي 

ما  بقدر  اجلمالية  القيم  وال  اإلنسانية   اإلبداعات  ينافي  ال 
مينحها حقها من املكانة واألهمية فأصبحت جزءا من البناء 
يوازي  متميز  بحجم  القبة  ظهرت  وقد  اإلسالمية  والعمارة 
فكرتها التي متثلت في الرمز للقبة وللضوء القادم من فتحة 
للطيران  تستعد  على حمامة  يسقط  أعالها  من  جانب  في 
ويعني بها الفنان كما أشار إلى دور اإلسالم في نشر السالم، 
وأشار الفنان غارم في حديثه إلى أن اجلانب األجمل في الفوز 
هو أنه مقيم في بلده ويستقي إبداعه من ثقافته املبنية على 
لم  ذلك  ومع  اليومية   ومن حياته  اجلذور  ومبادئ صلبة  قيم 
مينعه ذلك من حتقيق هذا الرقم الذي تعود عليه اجلميع أن من 
يفوز به فنانني يعيشون خارج أوطانهم.وهلل احلمد مت احلصول 
اليه  الذي وصل  السعر  ان هذا   رقم عاملي جديد حيث  على 
العمل لم يسبق ان حصل علية اي فنان عربي علي قيد احلياة 

وهذا رقم عاملي جديد للوطن .

•    كيف ترى مسيرة الفن في وطنك باململكة ؟

أعتقد أن الفن في اململكة اليزال في بداياته وخصوصا علي 
ومتسارعة  كبيرة  خطواته  ولكن  العاملية  الساحة  خارطة  
والعناية  االهتمام  هو  اليوم  والشابات  الشباب  يحتاجة  وما 
  )) الصحراء  حافة   (( معرض  لي  قدمة  ما  وهذا  والرعاية 
تسعى  والتي  االجتماعية  جميل  عبداللطيف  ومبادرات 
املستمرة  واملتابعة  ألعمالي  محدود  الال  للدعم  بأستمرار 
العمالي وتشجيعي لتقدمي كل ما هو جديد وتذليل الصعاب 

الفنان عبد الناصر غارم

عمل الفنان املشارك راشد قريشي

عمل الفنان املشارك سودي شريفيالعمل الفني )رسالة رسول( الذي فاز به الفنان عبد الناصر غارم
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يوليو   21 من  الفترة  خالل  وألبرت  فكتوريا  مبتحف  النهائية 
التراث  األساس على  في  تقوم  والتي   ،2011 25 سبتمبر  إلى 
استخدام  خالل  من  واملصممني،  للفنانني  واإلقليمي  احمللي 
مواد ورموز معينة أساسها التراث والفن اإلسالمي. وستتنوع 
إلى  تقليدية  أزياء  لتشمل  املعرض  يشملها  التي  األعمال 
املوزايك  ومن  اليدوية،  الطينية  القوالب  من  مصنوع  متثال 
املنمنمة  الرسومات  من  املستوحاة  الرقمية  امللصقات  إلى 
خلفية  على  األعمال  من  كثير  وتعتمد  التقليدية.  اإليرانية 
خاصة بالفنانني تقوم على مزيج من الهوية الثقافية ومزج ما 
بني القدمي واجلديد، وما بني احلد من استخدام األلوان والزخرفة، 

وما بني التقليدية والعصرية، وما بني الوطن واملنفى.

وسيتم إعالن اسم الفائز بجائزة جميل 2011 مبتحف فكتوريا 
وألبرت يوم 12 سبتمبر 2011، وتبلغ قيمة جائزة جميل للفن 
الفنانون  يتنافس عليها  اإلسالمي  25,000 جنيه استرليني 
واملصممون مستلهمني الفنون اإلسالمية. وكان قد مت إطالق 

اجلائزة في عام 2008، 

حيث  اإلسالمي،  الفني  للتراث  رائع  جتسيد  املعرض  ويعتبر   .
وهذا  املعاصرة  املمارسة  بني  التفاعل  إبراز  إلى  اجلائزة  تهدف 
نشر  في  كذلك  اجلائزة  وأسهمت  املدهش.  التاريخي  التراث 

املعرفة بالثقافة اإلسالمية ومكانتها في العالم.

مجلة التامي العاملية تضع
مديرة معمل عبداللطيف جميل ملكافحة 

الفقر بجامعة MIT ضمن أهم 100 شخصية 
مؤثرة في العالم

مديرة  دفلو  إستر  البرفسورة  العاملية  التامي  مجلة  وضعت 
 MIT في جامعة  الفقر  ملكافحة  عبداللطيف جميل  معمل 
، وقد  العالم  تأثير في  ضمن قائمة أكثر 100 شخصية ذات 
العالم  في  شخص  مليار  من  أكثر  هناك  أن  اجمللة  أوضحت 
أن  الغريب  ومن  اليوم،  في  دوالر   1.25 من  أقل  على  يعيشون 
بها  يتخذون  التي  الطريقة  عن  القليل  إال  اليعرف  منا  كثير 
أكثر  احلياة  جلعل  به  القيام  ميكن  وما  االقتصادية  خياراتهم 

سهولة لهم.

ولكن عاملة االقتصاد استر دوفلو – 38 سنة – ومديرة معمل 
تغيير  على  تعمل  الفقر  ملكافحة  جميل  عبداللطيف 
بجامعة  املعمل  في  زمالئها  مع  تقوم  فهي  الواقع،  ذلك 
يحفل  ما  نادراً  مببادرة   ،MIT للتكنولوجيا  ماساشوستس 
التدخل  وأثر  مستوى  قياس  وهي  بها،  بالقيام  االقتصاديون 
والتطبيقات العملية التي يتم القيام بها من أجل تخفيف 
به  القيام  يجب  ما  إلى  الوصول  في  يساعد  مما  الفقر  حدة 

لتخفيف حدة الفقر.

إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  بني  من  أن  اجمللة  وذكرت 
احلاضر  الوقت  في  املفضل  احلل  وهو  األصغر،  التمويل  أن 
غيره  مثل  احلل،  فهذا  الشامل.  باحلل  ليس  الفقر،  لتخفيف 
أنه  الرؤى االقتصادية العظيمة، تصاحبه مشكلة، وهي  من 
ليس بالضرورة أن كل شخص قادر على أن يصبح رائد أعمال. 
وتسعى إستر دوفلو دون كلل أو ملل إلى التساؤل عن احلكمة 
كيفية  إلى  اخلارجي  العون  قيمة  من  ابتداًء  شيء،  كل  وراء 
)تقدمي  األمراض  ضد  أطفالهم  لتحصني  األمور  أولياء  حتفيز 
أغذية مجانية ألولياء األمور(. وكانت إستر دوفلو قد فازت في 
منها  جعلت  التي  كالرك  باتس  جون  مبيدالية  املاضي  العام 

مرشحة لنيل جائزة نوبل.

 

هو  جميل  عبداللطيف  محمد  املهندس  أن  بالذكر  اجلدير 
جامعة  أمناء  مجلس  عضو  وهو   MIT جامعة  خريجي  أحد 
 MIT مع جامعة  إتفاقية  بتوقيع   2005 عام  في  قام  قد   MIT
لتطوير وتوسيع أعمال املعمل والذي أطلق عليه إسم معمل 
ويستهدف  اجلامعة  في  الفقر  ملكافحة  جميل  عبداللطيف 
العالم سنوياً  فقير حول  مليون   20 املعهد حتسني معيشة 
املتعاونني  ومئات  اخلبراء  عشرات  حالياً  املعمل  في  ويعمل   ،
إلى وجود فروع دولية للمعمل في آسيا  العالم إضافة  حول 

وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية . 

متحف  قام  ومؤخراً  أخرى  مرة  إنطالقتها  اجلائزة  وعاودت 
واملصممني  الفنانني  قائمة  عن  اإلعالن  عن  وألبرت  فكتوريا 
الذين بلغوا املرحلة النهائية للتنافس على جائزة جميل لعام 
2011 م ، ضمن فعاليات معرض »آرت دبي«. ومت اختيار عشرة 
تقام  التي  اجلائزة  فعاليات  للمشاركة في  فنانني ومصممني 

كل عامني وهم : .
• نور علي شاغاني

• منير شهرودي فارامافارامايان
• بيتا غيزيالياغ
• باباك غولكار

• هيف كهرمان
• عائشة خالد
• راشد قريشي

• حازم املستكاوي
• هادية شافع

• سودي شريفي

في  للمشاركة  مرشحاً   200 من  يقارب  ما  تقدم  قد  وكان 
الواليات  مثل  مختلفة  بلدان  من  وذلك   ،2011 جميل  جائزة 
جلنة  وقامت  وباكستان.  ومصر  ونيجيريا  وأسبانيا  املتحدة 
مارك  السير  وألبرت  فكتوريا  متحف  مدير  برئاسة  حتكيم 
املتقدمني  بني  من  ومصممني  فنانني  عشرة  باختيار  جونز، 
للوصول إلى املرحلة النهائية. وقال السير مارك جونز معلقاً، 
الفوز بجائزة  للتنافس على  التي مت اختيارها  »تتميز األعمال 
نوعية  في  كبير  تنوع  وهناك  العالية،  بجودتها  احلالي  العام 
يبرز  الذي  األمر  النهائية،  للمرحلة  اختيارها  مت  التي  األعمال 
ثراء وتنوع التراث اإلسالمي الذي استلهم الفنانني واملصممني 
التي  الدقة  مدى  تبرز  األعمال  أن  املؤكد  ومن  منه.  أعمالهم 
في  استلهموها  التي  اإلسالمية  والتصاميم  الفنون  بلغتها 

أعمالهم.«

وصرح االستاذ فادي محمد جميل رئيس مبادرات عبداللطيف 
ضمن  تأي  اجلائزة  هذه  فكره  أن  الدولية  االجتماعية  جميل 
الدولية على  حرص مبادرات عبداللطيف جميل االجتماعية 
التعريف باألعمال الفنية املستمدة من التصاميم اإلسالمية 
كما أشار ان هذه اجلائزة تأتي في إطار دعم البرامج للمواهب 

الفنية في كافة أنحاء العالم.

وسيتم عرض أعمال الفنانني واملصممني الذين بلغوا املرحلة 

البروفيسورة استر دفلو مديرة معمل عبد اللطيف جميل 
ملكافحة الفقر
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 At an increase of 18% compared with the same period of the last
 year BRJ – Saudi Arabia creates 25,812 job opportunities during
 the first half of 2011 Jobs created in cooperation with Labor Office
branches, Saudi Credit and Saving Bank and the Charity Social Fund

Bab Rizq Jameel (BRJ), an initiative of ALJ 
Community Initiatives, created 25,812 job op-
portunities during the first half of the year 2011, 
an increase of 3,709 jobs (18%) compared with 
the same period of the last year. Job oppor-
tunities created for females represented 74%, 
against 26% for males.

Highlighting the first half of 2011 results of 
BRJ in Saudi Arabia, Mr. Abdulrahman Al 
Fihaid, BRJ Executive Director in Saudi Arabia, 
announced that the productive household 
program created 15,007 jobs, which represents 
58% of the total job opportunities created 
during the first half of the year. Based on the 
microfinance concept, the ‘productive house-
hold’ program provides interest-free loan of SR 
5,000 to a group of 3 – 5 females to start their 
own micro projects.

The small projects finance program created 
2,221 job opportunities through 2,221 small 
projects, of which 1,746 projects were for 
females and 475 projects for males. The pro-
gram provides young males and females with 
interest-free loans up to SR 150,000 to achieve 
their new or existing projects.

The direct employment program, according 
to Al Fihaid, created 6,526 jobs during the 
first half. The program created 4,348 jobs for 
males and 2,178 jobs for females. The program 
matches between job seekers and jobs avail-
able at private sector companies, and intro-
duces companies to qualified male and females 
job seekers through BRJ database. Companies 
cooperated with BRJ during the first half were 
Al Hukair, Tagharis Security Co., SAS Interna-
tional, Avon, Al Hajri, Al Rajhi Contracting. Job 
opportunities are approved after obtaining an 

official statement from the employers.

In the training ending with employment program, 
BRJ created 1,621 jobs, of which 1,362 for 
males and 259 for females. In this program, 
young males and females receives training to 
sharpen their skills in areas required by labor 
market. All training courses organized through 
this program end with job opportunities with the 
private sector. 

Through the truck ownership program, BRJ 
created 163 job opportunities. In this program, 
young Saudi males own their trucks after pay-
ment of installments. They use the vehicles to 
transport passengers, goods, vegetables and 
equipment.

Through the taxi ownership programs, BRJ cre-
ated 274 job opportunities, during the first half 
of 2011. In this program, young Saudi males 
own their vehicles after payment of installments.

As part of BRJ activities and programs, Nafisa 
Shams Academy for Arts and Crafts provided 
training for 568 female trainees in different fields, 
including soap production, secretarial works, 
and tailoring and toys production. In addition, 
jobs have been created for 104 females through 
the ‘work from home’ program, which is super-
vised by Nafisa Shams Academy for Arts and 
Crafts. 

According to Al Fihaid, BRJ is continuously 
seeking to develop flexible techniques and pro-
cedures to create more job opportunities.
“During the first half of 2001, BRJ created 7,129 
job opportunities in the Western Province, 5,501 
in the Eastern Province, 5,401 in the Northern 
Province (Madina, Hail, Tabuk and Yanbu), 
4,497 in the Riyadh and Qassim, and 3,284 job 
opportunities in the Southern Province (Assir, 
Jazan, Najran and Baha,” Al Fihaid added.

Mabrok Ali Al Sayari, Tabuk, Small Projects Finance

Hadi Al Qahtani, Khobar, Taxi Program.

 Layla Mohammed Majreshi - Dammam - Productive
Household Program

 Othman Misfir Al Rufaei, Yanbu, Training Ending with
Employment Program
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 Inauguration of BRJ branch in
Jezan & Assir

Engineer Mohammed Abdul Latif Jameel, Chief 
Job Creator at Bab Rizq Jameel (BRJ), inaugu-
rated the new building of BRJ in Khamis Mush-
ayet, at Hussam district. The new BRJ branch 
is the tenth branch in the Kingdom of Bab Rizq 
Jameel network, the initiative launched by ALJ 
Community Initiatives. Two weeks ago, the 
ninth BRJ branch was inaugurated in Jazan.

The new branch is the main BRJ center in the 
area, and will offer several job creation pro-
grams. In addition, the new center will provide 
a database of job opportunities in the private 
companies, as well as names of applicants 
who are seeking to get jobs. BRJ will provide 
training ending with employment programs 
in cooperation with the Human Resources 
Development Fund (HRDF), and interest-free 
loans through the small projects finance and 
productive household programs. BRJ Khamis 
Mushayet will also create more job opportu-
nities through the taxi and truck ownership 
programs, and franchise program. The center is 
planning to create 200 job opportunities every 
month through its diversified programs.

During the opening ceremony, Engineer 
Mohammed Abdul Latif Jameel said, “We truly 
appreciate the outstanding small projects we 
see, and the great and creative ideas that could 
be developed. In this opportunity, I would like to 
thank the HRDF, Saudi Credit and Saving Bank 
and Assir Principality for their unlimited and 
continuous support to BRJ programs."

In honor of the Egyptian Deputy 
Prime Minister and the Sec-
retary General of the Arab 
League, The 7th Arab Volun-
teering Organization Confer-
ence recognizes Engineer 
Mohammed Abdul Latif Jameel

In recognition of the outstanding achievements 
made by ALJCI through its diversified programs 
and initiatives in the Arab world in general, and 

Saudi Arabia in particular, the Arab Volunteer-
ing Organization named Engineer Mohammed 
Abdul Latif Jameel, President of ALJ Community 
Initiatives (ALJCI), as the "Saudi Volunteer of the 
Year". The recognition came during the 7th Arab 
Volunteering Organization Conference held in 
Cairo from 18 – 22 June, 2-11. Organized under 
theme "Volunteering for a better future" and 
sponsored by the Arab League as the biggest 
Arab volunteering demonstration, the event was 
attended by Mr. Essam Sharaf, the Egyptian 
Deputy Prime Minister and Mr. Amro Musa, the 
Secretary General of the Arab League.

Mr. Yousuf ben Ali Al Kazim, Secretary General 
of the Arab Volunteering Organization, stated 
that the conference is the ever-biggest event in 
the history of the Organization. It is expected 
that 17 Arab states will participate in the confer-
ence, namely Egypt, Qatar, Saudi Arabia (for 
the first time), Sudan, Bahrain, Oman, Kuwait, 
United Arab Emirates, Yemen, Lebanon, Pales-
tine, Iraq, Algeria, Tunisia, Morocco, Mauritania 
and Jordan. Al Kazim added that the Organiza-
tion is organizing the conference annually to 
encourage volunteering work in the Arab world, 
improve communication between the Arab vol-
unteering associations and to educate the Arab 
public about the importance of volunteering. 
Al Kazim said the conference would recognize 
several Arab institutions and individuals for the 
contribution to the volunteering works.

Engineer Mohammed Abdul Latif Jameel 
expressed appreciation to the Deputy Prime 
Minister of Egypt and the Secretary General 
of the Arab League for this honor, and also for 
Mr. Najeeb Al Zamil, the president of the Saudi 
delegation and chairman of the Volunteering 
Association, for his efforts to upgrade volun-
teering work in the Kingdom of Saudi Atrabia. 
Engineer Jameel stated that ALJCI is seeking 
to propagate volunteering work culture among 
the public as one of the most important tools to 
develop the society, saying that the recognition 
he received is the fruit of the cumulative efforts 
of beneficiaries and associates in ALJCI. Engi-
neer Jameel announced that the initiatives and 
services provided by ALJCI will be developed 
and expanded during the upcoming period to 
serve more Saudi citizens.

Mr. Ibrahim Mohammed Badawood, ALJCI's 
Executive Director received the recognition on 

behalf of Engineer Jameel. Badawood thanked 
Al Zamil for supporting volunteering work in the 
Kingdom through the Volunteering Association, 
considering the conference an opportunity to 
know more about the volunteering work in the 
Arab world.

BRJ provides 400 job oppor-
tunities for young males and 
females during Jeddah Labor 
Market Exhibition

Bab Rizq Jameel (BRJ), an initiative of ALJ 
Community Initiatives, announced hundreds 
of diversified job opportunities during Jeddah 
Labor Market exhibition, which is organized by 
Jeddah Chamber of Commerce and Indus-
try (JCCI). BRJ participated in the exhibition 
through its section specifically dedicated for 
exhibitions.

Mr. Mahir Hindi, BRJ branch director in Jeddah 
announced that BRJ booth in the exhibition 
receives hundreds of young males and females 
every day, where they obtain information about 
available job opportunities at the private com-
panies. Hindi said that most job opportunities 
are in the fields of sales, accounting, carpentry, 
welding, mechanical engineering, painting, 
drivers, technicians, coffee makers, call center 
employees, production technicians, architects 
and security guards. In addition, other job op-
portunities are also announced through BRJ 
web site, www.babrizqjameel.com, and through 
the productive household program, small 
projects finance, and taxi and truck ownership 
programs. According to Hindi, representatives 
of companies seeking qualified human power 
also visit BRJ booth in the exhibition, saying 
that hundreds of job opportunities are currently 
existing in several fields through the direct em-
ployment and training beginning with employ-
ment programs.

Mr. Hindi said, “The role of BRJ in the exhibi-
tion is not limited to employment. Instead, we 
finance small projects and franchise projects, 
as well as productive household projects. In 
the mean time, we are receiving requests from 
companies for individuals, who will be qualified 
through specific training programs designed by 
the companies and conducted through BRJ 
Training Institute.

Engineer Mohammed Abdul Latif Jameel inaugurated 
the new building of BRJ in Khamis Mushayet, at Hus-

sam district. Ibrahim Mohammed Badawood, ALJCI's Execu-
tive Director received the recognition on behalf of 

Engineer Jameel.

BRJ Booth in Jeddah Labour Market 
Exhibition
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Nafisa Shams Academy craft-
ing gifts for conference guests

Nafisa Shams Academy for Art and Craft, a 
program initiated by the Bab Rizq Jameel under 
Abdul Latif Jameel Social Initiative, has under-
taken the production of gifts to be distributed 
to the dignitaries participating in an international 
cancer conference.

It designed and produced special carpets as 
gifts to important participants in the conference.
The dignitaries include Makkah Gov. Prince 
Khaled Al-Faisal, Princess Sita bint Abdullah, 
Higher Education Minister Khaled Al-Anqari, Di-
rector General of Al-Husain Cancer Foundation 
Dina Merad, World Health Organization Good-
will Ambassador for Cancer Control Nancy 
Brinker and former US first lady Laura Bush.
It also produced soap using Taif roses, the local 
logo for the breast cancer fight.  The academy 
has also made an agreement with the public 
relations committee of the conference to make 
prayer mats for the participating dignitaries. 
The academy’s initiative has been bolstered by 
the policy of government agencies to distribute 
gifts of Saudi handicraft items and not imported 
ones.

Oday, a young man who adores the world 
of commerce since so long, and prefers 
to depend upon himself in this challenging 
world, was attracted to technology supporting 
devices, when he realized that such devices 
are highly popular. In 2009, Oday decided to 
start his first step in the world of commerce. He 
rented a laser technology and party organiza-
tion devices. Unfortunately, he was not in pos-
session of enough money to launch the project. 
When Oday heard about Bab Rizq Jameel 
(BRJ), BRJ's specialist welcomed Oday, and 

provided him all the facilities and information, 
including quotations, residence and ID verifica-
tion, preparation of the commercial registration, 
project feasibility study and the required guar-
antees. When all procedures completed, Oday 
passed the interview with the consultants com-
mittee, and they agreed to support him with an 
amount of SR 39,600. All that happened within 
two weeks! Oday dream finally came true, 
and he launched his Laser Technology Events 
Organization Company, which is located in Al 
Rawda district. He supplied his project with 

more than 70 devices, including sound sys-
tems, video systems, laser systems, projectors 
and lights. Supported with a team including 4 
Saudis, Oday organized more than 200 events. 
With current monthly income of more than SR 
30,000, Oday has plans to expand and make 
his company bigger and more advanced. Engi-
neer Mohammed Abdul Latif Jameel, Chief Job 
Creator at BRJ met with Oday, and encouraged 
the ambitious young man to continue with his 
great project.

Nafisa Shams Academy for Art & Craft

 Mohammed Abdul Latif Jameel, Chief Job Creator at BRJ met with Oday,

Bab Rizq Jameel finances a laser technology project
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Finally, BRJ's truck ownership program created 
205 job opportunities for young males. In this 
program, the young man owns a trucks after 
payment of installments, to use it to transport 
passengers, goods, vegetables and equipment.
Al Faramawi added that Bab Rizq Jameel Syria 
has created 4,805 job opportunities, followed 
by Egypt with 3,737 job opportunities, and then 
Turkey with 517 job opportunities.

517(6%)

6282 (69%)

 Productive
Family

Small Business

Truck Program

Direct Recruitment

2055 (23%)

205(2%)

Branches of Bab Rizq Jameel (BRJ), an initia-
tive of ALJ Community Initiatives (ALJCI), cre-
ated 9,059 job opportunities in Egypt, Syria and 
Turkey during the first half of 2011; an increase 
of 1,305 job opportunities compared with the 
same period of 2010.

Highlighting the first half of 2011 results of BRJ 
in Egypt, Syria and Turkey, which are special-
ized in creating job opportunities for young 
people in the three countries Mr. Maaz Al 
Faramawi, BRJ International Branches' Execu-
tive Director, announced that the productive 
household program created 6,282 jobs. Based 
on the microfinance concept, the ‘productive 
household’ program provides interest-free loan 
to a group of 3 – 5 females to start their own 
micro projects, such as selling accessories, 
gift wrapping, embroidery, perfumes, makeup, 
tailoring and other fields.

In the second place, the small projects finance 
program created 2,055 jobs. This program fi-
nances existing or new projects of young males 
and females who have good business ideas but 
lack sufficient financial resources.

The direct employment program, according 
to Al Faramawi, created 517 jobs during the 
first half, a figure that puts the program in the 
third place. The program matches between 
job seekers and jobs available at private sector 
companies, and introduces companies to quali-
fied male and females job seekers through BRJ 
database. BRJ creates direct jobs with these 
companies.

BRJ branches in Egypt, Syria and Turkey create 9,059 
job opportunities during the first half of 2011

(41%)3737

Egypt

(53%)4805
Syria

(6%) 517
Turkey

Fatima Rafath- Productive Family - Egypt

Essam Fakhri- Small Business - Egypt

Total Job Creation By Country

BRJ International Results by Program
Egypt, Syria & Turkey

ِAhed Ibrahim- Small Business - Syria
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US Secretary of State, Hillary Clinton, officially 
opened an award-winning exhibition about 
the scientific achievements of Muslim Civiliza-
tion at the California Science Center in Los 
Angeles lately. The 1001 Inventions exhibition, 
in partnership with Abdul Latif Jameel Com-
munity Initiatives (ALJCI), has already attracted 
more than one million visitors during its global 
tour, and its VIP launch day was attended by 
LA County Sheriff Lee Baca and Ambassadors 
from LA-based foreign Consulates.

Speaking via video, Secretary Clinton praised 
the work of the 1001 Inventions initiative for 
“celebrating a millennium of science and inno-
vation in the Muslim world,” and described the 
launch of the exhibition as “an exciting day.”

During her speech, Mrs. Clinton remarked 
that “the Muslim world has a proud history of 
innovators” and highlighted the achievements 
of people like Fatima Al-Fihri, who founded 
the world’s first modern university, and master 
engineer Al-Jazari who created the crank 
mechanisms that drive every plane, train and 
automobile on the planet.

Prof. Salim Al-Hassani, Chairman of 1001 
Inventions, commented: “We’re honored with 
the speech of the Secretary Clinton on the 
launch ceremony of our exhibition here at one 
of the most prestigious science museums in the 
world. California Science Center has an inter-
national reputation for excellence in providing 
engaging and entertaining science experiences 
for young and old alike.

“The goal of 1001 Inventions is to highlight the 
astounding contribution that Muslim civilization 
has made in the fields of science, technology, 
engineering and mathematics and how those 
advances still affect our lives today. More than 
a million people have already visited the 1001 
Inventions exhibition during its global tour 
between London and Istanbul, and that is the 
greatest endorsement we could ever hope for.”

Fady Mohammed Abdul Latif Jameel, president 
of ALJCI, said: "Abdul Latif Jameel Community 
Initiatives (ALJCI) is delighted that Secretary 
Clinton was kind enough to launch the 1001 
Inventions at its US West Coast Premiere. As 
global sponsor of the 1001 Inventions global 

tour, ALJCI is very proud that the message of 
the exhibition has resonated so strongly with 
people at all levels of society. Our greatest hope 
is that the exhibition will inspire young people 
across the USA and the world to find role mod-
els they admire and who will inspire them to 
pursue careers in science and technology."

The 1001 Inventions exhibition is currently 
on a five-year global tour, sponsored by ALJ 
Community Initiatives. The exhibition reveals the 
forgotten history of men and women, from a 
variety of faiths and backgrounds, whose con-
tributions to the advancement of scholarship 
and technology during the Middle Ages helped 
pave the way for the European Renaissance. 
This period of history from the 7th century to 
17th century is commonly – though erroneously 
— referred to as the “Dark Ages.”

The 1001 Inventions was recently crowned 
“Best Touring Exhibition” of the year at the an-
nual Museums and Heritage Excellence Awards 
in London – considered by many to be the 
“Oscars” of the Museum world – fighting off stiff 
competition from some of the world’s biggest 
names in exhibitions.

"1001 Inventions" crowned Best 
Touring Exhibition in London

The internationally renowned 1001 Inven-
tions exhibition, which is touring the world in 
partnership with ALJ Community Initiatives, was 
crowned “Best Touring Exhibition” of the year at 
the annual Museums and Heritage Excellence 
Awards at a glittering gala ceremony in central 
London. The project won the title among 
competition from many prestigious international 
exhibitions. Hundreds of professionals from the 

Museums and Exhibitions industry attended 
the function, as well others who are interested 
in museums around the world. The awards 
ceremony recognised the achievements of the 
exhibitions industry over the past 12 months. 
Also nominated in the Touring category were 
exhibitions by the British Library, Imperial War 
Museum and the National Museums Liverpool.

Saudi artists achieves new re-
cords in Dubai's art auction

Day after day, the future generation proves that 
they are the generation of outstanding achieve-
ments, the generation that will truly honor the 
name of its country throughout the world. 
Artists are among those who are promoting 
arts in the Kingdom through painting, pho-
tography and various contemporary artworks. 
Last Tuesday was special for the Saudi artists 
in Christie's Fine Art Auctions – Middle East, 
which was held in Dubai, UAE. In the auction, 
artworks of artists from all over the world were 
displayed, including outstanding artworks for 
Saudi artists within the framework of "Edge of 
Arabia" exhibition, which is supported by ALJ 
Community Initiatives. The auction witnessed 
a new record through an artwork made by the 
contemporary Saudi artists Abdulnaser Gharim 
titled "Message/Messenger". The artwork is 
a 3 meter-height dome of wood and copper 
representing the Dome of the Rock Mosque in 
Jerusalem. The price of the work reached USD 
842,500, which equals ten times its starting 
price. In an interview, the Saudi artists Abdul-
naser Gharim said about his achievement:

• How did you receive this achievement in the  
   auction?

I didn't believe it. I thought I was dreaming, 
but I was astonished when I the news was 
confirmed.I take this opportunity to dedicate 
this achievement to the Custodian of the Two 
Holy Mosques King Abdullah ben Abdulaziz, 
who continuously support the sons of this 
country. There was fierce competition between 
three collectors from three continents to 
possess the artwork. I think this is an obvious 
indication that our art language has become 
universal, and can reach a huge category in the 
world.

• How did you start, and when did you join  
  "Edge of Arabia"?

I started a hobbyist. I love classics. I practiced 
several art schools, such the realistic and 
abstract schools. Then, I became one of the fist 
founders of "Edge of Arabia" group, when I met 
with Mr. Steven, who was visiting the Southern 
province. We met in Al Miftaha village, and 
started creating the idea of "Edge of Arabia." 
We then selected male and female artists from 
various regions of the Kingdom, and prepared 
for the exhibition. Luckily, ALJ Community 
Initiatives supported us, and now our artworks 
are displayed in international exhibitions in 
several countries throughout the world.

US Secretary of State, Hillary Clinton, officially opened an award-winning exhibition 

From Left Prof. Salim Al-Hassani , Mohammed Abdul 
Latif Jameel , Prince Mohd Bin Nawaf

Hillary Clinton launches “1001 Inventions” exhibition in Los Angeles
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the beginning, especially when compared with 
the world. However, we are progressing very 
fast. Young people in the Kingdom need more 
attention. For me, I was lucky with what I found 
from "Edge of Arabia" and ALJ Community 
Initiatives, who are continuously seeking to 
support my works and encourage me to make 
more successes. They helped me reach the 
international arena and achieving new world 
records. My artwork was sold at the highest 
price in the auction. I take this opportunity 
to thank, on my name and on behalf of my 
colleagues, ALJ Community Initiatives, who 
supported us and other artists in the Kingdom. 
They helped us reach the international 
exhibition to display the Saudi art.

• What was the highest price you generated  
  from an artwork?

"Message/Messenger" was my most rewarding 
artwork. In fact, it was a surprise for me and for 
other attendees, and was the most important 
among artworks displayed within "Edge of 
Arabia" group, in which other Saudi artists 
participated, such as Ahmed Mattir, who sold 
his artwork for USD 80,000, Ayman Yusry who 
sold his artwork for USD 27,500, and artist 
Maha Al Mulawah who sold her artwork for 
USD 26,000.

Mr. Fadi Mohammed Abdul Latif Jameel, 
President of ALJ Community Initiatives 
expressed his pleasure for the success of Saudi 
artists in this international exhibition. He said 
that ALJ Community Initiatives will continue 
supporting Saudi artists through art events all 
over the world.

important galleries in V&A that displays several 
and diversified cultures of world civilizations. 
Since then, Jameel Gallery launched several 
programs, including scholarships, training 
courses and Jameel Prize, which was started 
in 2008.

Awarded every two years under the supervision 
of an international specialized panel, the winner 
of the first Jameel Prize was Afruz Amighi, born 
in Iran and living in New York, for her work 1001 
Pages (2008), an intricate hand-cut screen 
made from the woven plastic used to construct 
refugee tents. Works of winner artists made a 
global tour that included Saudi Arabia, Syria, 
Lebanon, Turkey, Morocco and United Arab 
Emirates.

This year, the V&A announced the shortlist for 

V&A Announces Jameel Prize 
2011 Shortlist

In 2006, Prince Charles, Prince of Wales inau-
gurated Jameel Gallery in London’s Victoria & 
Albert (V&A) Museum. Renovated through an 
initiative of ALJ Community Initiatives, the V&A’s 
Jameel Gallery of Islamic Art is one of the most 

• What inspired you do this artwork?

I love doing artworks that pear an idea and a 
concept. My artwork, "Message/Messenger) is 
close to my heart. It is showing the Dome of the 
Rock Mosque, a holy place for every Muslim in 
Jerusalem. Through this work, I was seeking to 
display the holiness of the place.
The idea of the artwork is focusing on the 
competition in creative works between 
Abrahamic faiths. The idea was inspired from 
the Dome of the Rock, which was built by the 
Caliph Abdul Malek ben Marwan in 688, when 
he found that Muslims were astonished by 
the beauty of the dome of Al Qiyama church. 
Islam rejects neither the human creative works 
nor the beauty values. Instead, Islamic culture 
has made such elements part of the Islamic 
architecture. The dome has been made in 
a size reflecting its importance. Light enters 
through an opening at the top of the dome, and 
is projected to a pigeon ready to fly. The artist 
symbolizes the role of Islam in spreading peace.
The important part about winning is that I am 
living in my country, and I am taking inspiration 
from the culture of my country and day-to-day 
life.

• How do you view development of arts in the 
Kingdom?

I believe that arts in the Kingdom are still at 

Saudi Award Winning Artist Abdulnaser Gharim

Abdulnaser Gharim Artwork titled "Message/Messenger". One of Jameel Prize Nomination

One of Jameel Prize Nomination
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the Jameel Prize 2011 during the activities 
of Art Dubai. Ten artists and designers have 
been shortlisted for this year’s prize, which is 
awarded every two years. 

They are:
• Noor Ali Chagani
• Monir Shahroudy Farmanfarmaian
• Bita Ghezelayagh
• Babak Golkar
• Hayv Kahraman
• Aisha Khalid
• Rachid Koraïchi
• Hazem El Mestikawy
• Hadieh Shafie
• Soody Sharifi 

Almost 200 nominations for the Jameel Prize 
2011 were received, from countries as diverse 
as the United States, Spain, Nigeria, Egypt and 
Pakistan. A panel of judges, chaired by V&A 
Director, Sir Mark Jones, selected the shortlist 
of ten artists and designers. Mark Jones said: 
“The quality of the work shortlisted for this 
year’s Jameel Prize is outstanding. The output 
of the finalists is very varied, reflecting the rich-
ness and diversity of the Islamic traditions that 
inspired them. The work shows how complex 
and eloquent the art and design inspired by this 
tradition has become.”

Fadi Jameel, President of ALJ Community 
Initiatives International, stated that the idea of 
Jameel Prize comes in line with ALJ Community 
Initiatives International to raise awareness about 
the contemporary artworks inspired from tradi-
tional Muslim arts and designs, and to support 
art talents throughout the world.

The work of the shortlisted artists and design-
ers will be shown at the V&A from 21 July until 
25 September 2011 and draws strongly on the 
artists’ and designers’ own local and regional 
traditions, celebrating particular materials and 

iconography with strong references to tradi-
tional Islamic art. The works on show will range 
from felt costumes to sculpture made from 
hand-made terracotta bricks and from mirror 
mosaic to digital collages inspired by traditional 
Persian miniature paintings. In much of the 
work there is an underlying reference to the art-
ists’ own ‘hybrid’ cultural identity; the mix of old 
and new, minimalism versus ornament, tradition 
and modernity, and home versus exile.
 
The winner of The Jameel Prize 2011 will be 
announced at the V&A on 12 September 2011. 
The Jameel Prize is a £25,000 international art 
prize for contemporary artists and designers in-
spired by Islamic traditions of craft and design.
The gallery is an outstanding presentation of 
the rich artistic heritage of the Islamic world, 
and the prize aims to raise awareness of the 
thriving interaction between contemporary 
practice and this great historical heritage. It has 
also contributed to a broader understanding of 
Islamic culture and its place in the world.

Time Magazine names MIT Ab-
dul Latif Jameel Poverty Action 
Lab's Founder among the 100 
most influential people in the 
world 2011

Time, the international magazine, named 
Professor Esther Duflo, director of MIT Abdul 
Latif Jameel Poverty Action Lab among the 100 
most influential people in the world 2011. Ac-
cording to the magazine, over 1 billion people 
live on less than $1.25 a day. Amazingly, very 
little is known about how they make economic 
choices and what might help ease their lives.
However, economist Esther Duflo, 38, is chang-
ing that. With her associates in MIT Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab, she has started an 
initiative to do something economists rarely do: 
gather real data about the effect of practical 

interventions that aim to alleviate poverty, to see 
what really works.

Time said that one of Duflo's biggest findings 
is that microfinance, the poverty-reduction 
solution, isn't the final solution. Like many great 
economic insights, it seems obvious when you 
think about microfinance that not everyone is 
born to be an entrepreneur. Duflo is relentless 
about questioning conventional wisdom, from 
the value of foreign aid (overblown) to how to 
entice parents to get their kids immunized (give 
the parents free food). Last year she won the 
John Bates Clark Medal, which makes her a 
Nobel winner in waiting. But she isn't waiting to 
make the world a better place.

In 2005, MIT alumnus and Board of Trust-
ees member Mohammed Abdul Latif Jameel 
signed an agreement with MIT to develop and 
expand the Abdul Latif Jameel Poverty Action 
Lab (J-PAL) activities in its mission to reduce 
poverty worldwide. The Lab, named in honor 
of Mr. Jameel's father in 2005, is seeking to 
improve lives of 20 million people worldwide 
every year. J-PAL is a network of researchers 
and hundreds of partners around the world, 
with regional branches in Asia, Africa, Europe 
and Latin America.

Professor Esther Duflo, director of MIT Abdul 
Latif Jameel Poverty Action Lab

One of Jameel Prize Nomination
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